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 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 أجمعين.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:الحمد هلل رب الع
-قال: قال رسول هللا  -مارضي هللا تعالى عنه-وعن ابن عباس ": -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

واليدين،  -وأشار بيده إلى أنفه- ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة :-صلى هللا عليه وسلم
 ."متفق عليه تين، وأطراف القدمين((والركب

من بين ولد العباس عبد هللا بن والمراد به إذا أطلق  "وعن ابن عباس" :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
رضي هللا -" وترجمان القرآن، ،، حبر األمة-عليه الصالة والسالم-العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي 

 : أمرت-عليه الصالة والسالم-إذا قال النبي  "((أمرت)) :-هللا عليه وسلمصلى -قال: قال رسول هللا  -ماعنه
: -عليه الصالة والسالم-أو قال النبي  "أمرنا"بينما إذا قال الصحابي: ، -عز وجل-فاآلمر له من؟ هو هللا 

فاآلمر  "هينان"أو  "أمرنا"، إذا قال الصحابي: -عز وجل-مثل هذا، الناهي هو هللا  ))نهيت عن قتل المصلين((
ن قال قول جماهير أهل العلم، ، يعني من له األمر والنهي في -عليه الصالة والسالم-والناهي هو النبي  وا 

 .ممن ول ِّي على هذا الناقل -عليه الصالة والسالم-نه يحتمل أن يكون اآلمر والناهي غير النبي بعضهم: إ
 قوووووووووووول الصوووووووووووحابي مووووووووووون السووووووووووونة أو
 بعووووووووووووووووود النبوووووووووووووووووي قالوووووووووووووووووه ب عصووووووووووووووووورِّ 

 ج

 نحووووووووووو أمرنووووووووووا حكمووووووووووه الرفووووووووووع ولووووووووووو 
 علووووووى الصووووووحيك وهووووووو قووووووول األكثوووووورِّ 

 ج

سبعة، األعضاء السبعة،  "-وأشار بيده إلى أنفه- أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهةأمرت ))
 بيده وأمر   "وأشار بيده" فهما عضٌو واحد، األصل الجبهةأعضاء السجود، أولها: الجبهة، ويدخل تبعها األنف 

وليس بعضٍو مستقل؛ لئال تكون ثمانية، الحصر في العدد يدل على أنه  ،من عضوى أنه جزء بمعن "إلى أنفه"
أشار على أنفه؛ يعني هذا  -عليه الصالة والسالم-جزء من عضو، فاألصل الجبهة ويتبعها األنف؛ ألن النبي 

األنف يجزئ أو ما الجبهة دون هاه؟ كله عضو واحد، هذا كله عضو واحد، فمن سجد على الجبهة دون األنف؟ 
 ؟يجزئ 

 :......طالب
كما لو رفع أصبع من ن األصل الجبهة وهي عضٌو واحد واألنف تبع لها، إالمس لة خالفية، من يقول: 

ن كان أحد األصابع جزء من العضو، أصابع رجليه وبقيت بقية األصابع، يكون سجد على القدمين  منهم من وا 
كما لو سجد على األنف دون يقول: ال، هما عضو واحد ال يتجزأ، من يقول: يجزئ السجود على الجبهة، ومنهم 



على األنف وحده ، لو سجد على الجبهة أجزأه، ولو سجد القول الثالث: أن السجود على أيهما يجزئ الجبهة، 
وأصك األقوال أنهما عضو واحد ال يجزئ وال يغني أحدهما عن أجزأه ورفع جبهته، لكن هذا القول ضعيف، 

 .بل ال بد من السجود عليهما خر،اآل
واحد  فهما عضوٌ  "بيده على أنفه" يعني وأمر   "وأشار- على الجبهة :أمرت أن أسجد على سبعة أعظم))

المقصود باليدين اليد تطلق  "واليدين" ، ولم يمتثل األمرال يتجزأ، فمن سجد على أحدهما لم ي تِّ بما أمر به
وتطلق ويراد بها من أطراف األنامل إلى لمنكب كلها يد إلى المنكب، أطراف األنامل إلى اويراد بها ما بين 

ن اإلنسان : إهل نقول، تطلق أيضًا ويراد بها الكف إلى المفصل إلى الرسغ، فاإلطالق األول على اليدين المرفق
العلم،  ؟ ال، لم يقل بهذا أحد من أهلويلصق يديه من اآلباط إلى أطراف األنامل على األرض ،يسجد على يديه

النهي عن االحتمال الثاني يجعل النهي عن االحتمال األول أولى، فإذا نهي عن بل جاء النهي عما دون ذلك، 
فالنهي عن إلصاق اليد من األنامل إلى اآلباط من باب أولى، فليس تراش وهو إلصاق الذراعين على األرض االف

ن كان اللفظ يحتمله  ف خرجه من هذا النص، بقي اليد  ،جاء النهي عنه إال أنهمراٌد قطعًا، واالحتمال الثاني وا 
الراحة مع بطون األصابع، ويالحظ على كثيٍر من الناس ، ويقصد بها الراحة مع بطون األصابع التي هي الكف

وكثير أيضًا، وهذا مما ينبغي التنبيه أنه يسجد على بطون األصابع فقط ويرفع الراحة، ترى موجودة يا اإلخوان، 
والمطلوب أبدًا كثير من الناس يسجد هكذا على األصابع، هذا ما سجد على يديه سجد على أصابعه، ، عليه

 طون األصابع.بطون الكفين، الراحة وب
بعض الناس  -لكن الخالف في كونها صالة معروف وةيظهر في سجدة التالوهذا -وبعض الناس يصلي 

فبعضهم يسجد وهو ماسك المصحف، مدخل ، دهيبيسجد والمصحف ويركع و يصلي ويقرأ في المصحف، 
ة لمصحف هكذا، ويسجد على ظهر الكف يوجد، موجود، وبعضهم يدخل األصبع أصبع واحدأصبعه في ا

ال ما يصكويسجد على بقية الكف،  أما أما من سجد على ظهر الكف هذا ال يصك سجوده، ؟ يصك السجود وا 
ن كان أخل بالمراد، لم -هللاإن شاء -ى فيرجمن رفع أصبع وسجد على بقية الكف  االمتثال الكامل، يمتثل ، وا 
أصبع أو أصبعين أو  رفعب صبع واحدة مثاًل، أو رفعها في أثناء السجود، لكن أمره أخف إذا لم يباشر األرض 

 وهو ساجد، ثم أعادها األمر سهل. ما أشبه ذلك، كما لو رفع إحدى القدمين
والركبتين هذه خمسة، وأطراف  ،مع األنف واحد، واليدين هذه ثالثة فعندنا الجبهة ((والركبتينواليدين ))
 سبعة. القدمين

عظم السبعة تباشر المسجود أن هذه األظاهر اللفظ  ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) ((والركبتين))
دل  ،لدليلاب، فعلى هذا ال مباشرة ألطراف القدمين، الخففي لكن دل الدليل على الصالة عليه من غير حائل، 

األصل الدليل على ستر العورة ومنها الركبتان في الصالة، فال مباشرة للركبتين، بقيت اليدان مع الوجه، 
لوجود حائل لحرارة شديدة مثاًل فللحاجة ال مانع من السجود على حائل، الركبتين المباشرة، لكن إذا قامت الحاجة 

رهما ، على كل حال إن لم يكونا من العورة فسترة في الصالةال بد من سترهما على الخالف في كونهما من العو 
 ال يتم الواجب إال به. مما



يسجد  عن األرض أو إحداهما،من يرفع رجليه ونشاهد كثيرًا من كثير من المصلين  ((وأطراف القدمين))
لكن لو  م(())أمرت أن أسجد على سبعة أعظ، هذا سجوده غير صحيك؛ ألنه لم يمتثل األمر وهو رافع رجليه

، نقول: الحاجة وهذا يحتاجه اإلنسان ، احتاج لحك إحداهما باألخرى رفع إحداهما لحاجة، لو رفع إحداهما لحاجة
لوقت عدم الرفع، لكن إن رفع إحدى يكون الغالب من اعلى أن على أن يكون الغالب عدم الرفع، لها حكمها، 

 .-إن شاء هللا-رجليه يحك األخرى مضطرًا لذلك ال ب س 
أو  ،ويشق عليه السجود على أطراف القدمين، وال يوجد ما يحول، وراوح بينهما ذا كانت األرض حارةإ

غير مريحة، وأنت م مور أينما أدركتك الصالة أن تصلي كانت األرض غير مريحة مثاًل، السجود على أرض 
نظر على أن يكون السجود على له حظ من الأن ما يخل بالصالة بخشوعها ال شك ما استثني من البقاع، ف خال

 الحاجة إلى حك إحداهما باألخرى. أطراف القدمين في غالب السجود، مثل ما ذكرنا في
جود على الحائل المستقر الفرشاة، وهذه ، والسجود على الحائل المتحرك، السالسجود على الحائل المستقر

مع المصلي، بعض الناس تجد المتحرك  ال إشكال فيها عند جماهير أهل العلم، لكن السجود على الحائل
ومريك وال فيه إشكال، ثم إذا أراد أن يسجد قدم غترته أو شماغه وسجد عليه، هذا يكره كراهية المسجد مفروش 

وفي حديث كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه هذا للحاجة، نعم يكره، شديدة لغير حاجة، 
يزل  يعني لم "كفنا فلم يشكناأباهنا و حر  رمضاء في ج -لى هللا عليه وسلمص-شكونا إلى رسول هللا "خباب: 

إذا أراد أن يسجد قدم شكوانا، لكن هذا محموٌل على شيء يطاق، وبعض الناس ألدنى سبب أو بدون سبب 
 هذا مكروه عند أهل العلم.وسجد عليه، شماغه أو غترته 

كان إذا صلى فرج بين  -صلى هللا عليه وسلم-ي أن النب" :-رضي هللا تعالى عنه-وعن ابن بحينة "
 ."متفق عليه "يديه حتى يبدو بياض إبطيه

هللا بن بحينة اشتهر بها، فعلى هذا ، وبحينة هذه أمه، عبد ببن القشعبد هللا بن مالك حديث ابن بحينة 
 بن بحينة احتجنا إلى األلفعبد هللا بن مالك  :هذه تحتاج إلى ألف، ولو قلنا (ابن)إذا قيل: عبد هللا بن بحينة 

ابن األولى تابعة لما قبلها، والثانية ليست بتابعة، تابعة للذي قبل كما نقول: عبد هللا بن أبي بن سلول، وا عراب 
وصف أو بدل أو بيان كل هذا جائز نعم تابع،  (ابنفو)سلول،  أبي بن   ، إذا قلت: هلك عبد هللا بن  قبلهاالذي 

عبد هللا بن  عمر بنِّ لكن لو قلت:  (عبد هللاعبد هللا، وابن الثانية تابعة لو)ألولى تابعة لا (ابن( فو)عبد هللا)لو
 تبعًا له.فهي مجرورة والثانية تابعة للثاني،  ( تابعة لألولىابنالخطاب فو)

فرج بين يديه حتى يبدو  -وسجد-كان إذا صلى  -صلى هللا عليه وسلم-رسول وعن ابن بحينة أن "
، فالحديث دليٌل على أن جافى فرج افرج يعني باعد بينهما، أي نحى كل يٍد عن الجنب الذي يليه "بياض إبطيه
قالوا: والحكمة في ذلك أن يظهر كل عظم بنفسه، ويتميز عن غيره، مجافاة، ال ،مما يشرع في الصالةهذا الفعل 

عضو يتميز بنفسه ليؤدي لكن كون كل بخالف ما لو انضم المصلي بعضه إلى بعض تداخلت هذه األعضاء، 
 هذه حكمة، والدليل هو ما سمعتم.ما أنيط به من عبادة استقالاًل 

كان تدل على ، و كان يفعله -عليه الصالة والسالم-؛ ألن النبي ن مثل هذا واجب: إلماذا ال نقول
 حديث أبي هريرةأخرج أبو داود من  ))صلوا كما رأيتموني أصلي((: -عليه الصالة والسالم-االستمرار مع قوله 



وهذا  ))استعينوا بالركب((، فقال: مشقة من طول السجود -عليه الصالة والسالم-شكوا إلى النبي  أن الصحابة
سواًء من تطويل السجود مثاًل،  فإذا احتيج إلى االنضمام (الرخصة في ترك التفريج)ترجم له أبو داود صارف 

ال يستطيع أن يتجافى، أو كان في صٍف مع  ن به مرضأو كا ،كان اإلنسان يصلي منفردًا أو في جماعة
من قصد مثل هذا في بعض المناسبات في جمعة أو عيد أو في بالد الحرمين أو غيرهما التراص الذي ال يمكنه 

إذا لم يستطع تكتب له؛ ألنه كان قاصدًا لفعلها، لكن لم فعل السنة وكانت ديدنه إذا لم يستطع فعلها كتبت له، 
فهل تكتب له إذا عجز  سنن، في حال السعة ال يطبق السنةالشخص الذي ال يرفع رأسًا باللكن ا، يتمكن منه

ال تكتب له، كما أن اإلنسان إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا؛ ألن الحائل دونه  ؟عنها
 ، فالمجافاة والتفريج سنة.ودون فعل ما كان يفعله إجباري وليس اختيارياً 

))إذا  :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن البراء بن عازب "
 ."رواه مسلم وارفع مرفقيك(( سجدت فضع كفيك،

بالتشديد؛ إال نحو أبي معشر البرَّاء بالتخفيف: البراء، وهذه هي الجادة في هذا االسم، البراء بن عازب 
 :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا " قال: -رضي هللا تعالى عنه-البراء بن عازب "هذا ، ري السهامألنه يب

مرفقيك؛ ألنك إذا لم ترفع  وارفع ضع كفيك يعني على األرض ((، وارفع مرفقيكإذا سجدت فضع كفيك))
ن، على بل جاء النهي عن االفتراش على وجهيمرفقيك افترشت افتراش السبع، وقد جاء النهي عن االفتراش، 

عدم االفتراش، فيفهم من حديث الباب النهي ، وجهة األمر برفع المرفقين الذي يلزم منه جهة التصريك به نطقاً 
، ومنطوق حديث النهي عن االفتراش يفهم منه على جهة المفهوم رفع المرفقين، عن االفتراش من باب المفهوم

 فالحديثان بمعنًى واحد.
 ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم(( والداخل في عموم:لخاص بالكفين امتثااًل لألمر ا ((ضع كفيك))

يعني فال  ((وارفع مرفقيك))ضع  ((إذا سجدت فضع كفيك))ا الكفان، وعرفنا المراد بالكفين، وهنا يقول: ومنه
 عند مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم. الحديث مخرجو تفترش، 

المراسيل عند أبي داود، ومعلوم في وجاء بالنسبة للمرأة حديث يتجافى ويفرج وال ينضم، هذا بالنسبة للرجل 
ال ضعيف؟ ضعيف، واإلرسال عندهم أعم من كون الحديث مرفوع من قبل أن الحديث المرسل  صحيك وا 

 .على ما استقر عند المت خرين ،التابعي
 مرفوووووووووووووووع تووووووووووووووابٍع علووووووووووووووى المشووووووووووووووهورِّ 

 

 فمرسوووووووووووووووووووووووٌل أو قيوووووووووووووووووووووووده بوووووووووووووووووووووووالكبيرِّ  
 

 .من انقطاع سواء كان ظاهر أو خفييدها خلل المراسيل تضم ما في أسان
مر  على امرأتين  -عليه الصالة والسالم-في المراسيل ألبي داود عن زيد بن أبي حبيب أن النبي 

والبيهقي يقوي  بعض اللحم إلى األرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل(( ))إذا سجدتما فضمافقال:  تصليان
المرسل أحسن من موصولين فيه، يعني من حديثين موصولين خرجهما  من ش ن هذا المرسل، ويقول: هذا

، ال البيهقي، وال يعني كونه أفضل وأحسن أن يكون حسنًا؛ ألن أفعل التفضيل عند أهل الحديث ليست على بابها
 فاق أحدهما اآلخر.من كون الشيئين اشتركا في وصف  يستعملون أفعل التفضيل على بابها



وفاق أحدهما اآلخر في هذا الباب، تدل على أن شيئين اشتركا في الحسن،  (أحسن: )يعني عند أهل اللغة
حديث أبي  :ها عند أهل اللغة، فإذا قالواعلى غير بابالمحدثون على خالف ذلك، يستعملون أفعل التفضيل 

ضعيف  ال يلزم، قد يكون  ؟ابن عمر هل يلزم من هذا أن يكون حديث أبي هريرة صحيكأصك من حديث  هريرة
 :حديث أبي هريرة، إال أنه أقوى من حديث ابن عمر، يكون حديث ابن عمر أضعف منه، كما أنهم إذا قالوا

 ، والعكس.فالن أوثق من فالن ال يعني التوثيق، فقد يكون الرجالن ضعيفين لكن أحدهما أقوى من الثاني وأوثق
ال يعني هذا أنه سن من موصولين هذا المرسل أح :وكون البيهقي يقول المقصود أن أفعل التفضيل

))فإن المرأة في ذلك ليست كان أصك منهما مرسل فهما ضعيفان، إذا  يصحك هذا المرسل، بل هو يضعف
نعم في الجملة فقيهة، ، وكانت أنها كانت تجلس جلسة الرجل ونقلنا عن أم ِّ الدرداء كما في الصحيك كالرجل((

ولو صك كان أفضل، فإن انضمت كان أستر لها، ختفت واستترت كلما اوعموم النصوص يدل على أن المرأة 
 ما دل الدليل تتناول النساء إالتبقى النصوص الموجهة للرجال لكان نصًا في الباب، لكنه ضعيف، فر هذا الخب

 على اختصاصهن به.
 ويجافي عضديه عن ،إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه -عليه الصالة والسالم-النبي 

يلبس  -عليه الصالة والسالم-هل معنى هذا أنه يصلي بال أكمام، الرسول  جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه،
أما  ؟مثل هذا الحديث أنه كان يلبس القمص التي ال أكمام لها ، فهل فيويلبس الحلةالقمص، ويلبس الرداء، 

 معروف وضعها. األردية
من  ،-عليه الصالة والسالم-لى يده ف خرجها من جيبه ، وضاق الكم ع-عليه الصالة والسالم-لبس الكم 

المكونة من ثوبين، ويلبس اإلزار والرداء، وهنا يتسنى هو يلبس هذا تارة ويلبس ذاك أخرى، يلبس الحلة فالداخل، 
ذا فرج بين يديه حتى يبدو بياض لكن لو كان عليه قميص ، أن يرى بياض إبطيه، ويلبس القميص الذي له كم وا 

هي السنة؛ ألن  :لو كانا مكشوفين فال يلزم من هذا أن اإلنسان يعمد إلى القمص التي ال أكمام لها ويقول إبطيه
 فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. إذا سجد -عليه الصالة والسالم-النبي 

كان إذا ركع فرج بين  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  :-رضي هللا تعالى عنه-وعن وائل بن حجر "
ذا سجد ضم أصابعه  ."رواه الحاكم "أصابعه، وا 

كان إذا ركع فرج بين " هذا الحديث حسن الهيثمي وغيره إسناده، وقال الحاكم: صحيٌك على شرط مسلم
ذا سجد ضم أصابعه ،إذا ركع فرج بين أصابعه" قابضهما يمسك بركبتيه يفرج بينهما ك نه "أصابعه ون لتك "وا 

، انحرف بعضها فرجت األصابع في السجود انحرف بعضها عن القبلة ألنه إذا ة؛هذه األصابع متجهة إلى القبل
 ألصابع اتجهت جميعها إلى القبلة.عن القبلة، فإذا ضمت ا

 .نعم
 :وعن عائشة

 "يصلي متربعا   -صلى هللا عليه وسلم-رأيت رسول هللا "قالت:  -ارضي هللا تعالى عنه-وعن عائشة "
 ."خزيمةرواه النسائي، وصححه ابن 



رواه  "يصلي متربعا   -صلى هللا عليه وسلم-رأيت رسول هللا "قالت:  -ارضي هللا عنه-عن عائشة "
في اليسرى على مقعدته ويدخل رجله اليمنى بمعنى أنه يجلس  التربع معروف، "، وصححه ابن خزيمةالنسائي
تربعًا؟ وسبق أن جاء في بيان وصف كيف يصلي م "يصلي متربعا  " في اليمنى، يحتاج إلى شرح التربع؟واليسرى 

صلى هللا عليه -رأيت رسول هللا "فكيف يقال هنا:  أنه يفترش ويتورك، يفترش ويتورك جلوسه في الصالة
في مواضع فبداًل من القيام يصلي متربعًا،  إذا صلى جالسًا، إذا صلى جالساً  يعني هذا "يصلي متربعا   -وسلم

األول، في موضع التورك يتورك في التشهد الثاني، وأما فيما يقوم  التشهداالفتراش يفترش بين السجدتين في 
البديل عن كيف يكون جلوسه  بعًا، يعني إذا صلى اإلنسان جالسمقام القيام من الجلوس فإنه يكون حينئٍذ متر 
يتربع ؟ ينهل يفترش كما يجلس في التشهد األول وبين السجدت ؟القيام في وقت القراءة وبعد الرفع من الركوع

، ال يستطيع القيام في الفريضة والنافلة على حٍد سواء، أو كان فإذا صلى من قعود سواًء كان لحاجةنعم، يتربع، 
 ، يعني في بديل القيام،لكن في النافلة وليس له من األجر إال النصف يصلي هكذا متربعاً ممن يستطيع القيام 

ن وفي التشهد فيفترش، في التشهد األخير يتورك على ما سبق أما في القعود األصلي في الصالة بين السجدتي
مع العجز عن غيره يؤتى به، من استطاع أن ي تي ببعض العبادة وعجز عن شرحه؛ ألن ما يمكن اإلتيان به 

 .بعض ي تي بما يستطيع
كان ال يستطيع إال إذا ما دام يتربع في وقت القيام يتربع بين السجدتين، يتربع بالتشهد، اللهم  :قولفال ن

ا إِّالَّ ُوْسَعَها{ ي تي بما يستطيع أن يفترش وال يستطيع أن يتورك ))إذا أمرتكم  [( سورة البقرة682)] }اَل ُيَكلهُِّف ّللاهُ َنْفس 
 ب مٍر ف توا منه ما استطعتم((.

 يجلس للقراءة بداًل منولو كانت من معذور إن الجلسة في الصالة يقول:  -بعض العلماء-وبعضهم 
فالصالة على هيئة ما شرع له من الجلوس في الصالة، من الجلوس في الصالة، القيام على هيئة ما شرع له 

إذا جلس للقراءة في ركن القراءة، لكن هذا الحديث بين السجدتين يفترش  جلوسها واحد، فما دام يجلس يفترش
وهذا  "يصلي متربعاً  - عليه وسلمصلى هللا-رأيت رسول هللا ": -ارضي هللا عنه-وهو صحيك، تقول عائشة 

 في موضعه، والتربع فيما عدا ذلك. والتوركنص في الموضوع، ويبقى االفتراش في موضعه 
كان يقول بين  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا تعالى عنه-وعن ابن عباس "

ربعة إال النسائي، واللفظ لبي داود، رواه ال  وارزقني(( ))اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافنيالسجدتين: 
 ."وصححه الحاكم

يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة وما تيسر، إذا ركع يعظم  عرفنا أنه في حال القيام بين السجدتين،هذا الدعاء 
 إذا سجد يسبك ويدعوإلى آخر الذكر الذي تقدم،  "ربنا ولك الحمد"إذا رفع يقول: " سبحان ربي العظيم"الرب 

بما ورد  إذا جلس بين السجدتين يدعو كم(())فإنه قمٌن أن يستجاب لن الدعاء على ما تقدم التوجيه به ويكثر م
وهذا  "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقنيكان يقول بين السجدتين: " "،اللهم اغفر لي"فيقول: 

ن يقول هذا الدعاء بين أ المشروعفٌج في السنن، وصححه الحاكم وغيره، مخر الحديث مصحك عند أهل العلم، 
يقول ذلك،  -عليه الصالة والسالم-ابن عباس سمع النبي السجدتين، وقد يقول قائل: هل يجهر به أو يسر؟ 



جهر به، األصل في ذكر هذا الموطن اإلسرار إال إذا اقتضت  -عليه الصالة والسالم-فدل على أن النبي 
 ه فال ب س كما حصل.م، أو الجهر ببعضه لتنبيه من وراءتعليالحاجة الجهر به أو ببعضه، الجهر به لل

فإذا  يصلي -صلى هللا عليه وسلم-أنه رأى النبي  :-رضي هللا تعالى عنه-وعن مالك بن الحويرث "
 ."رواه البخاري  "كان في وتر من صالته لم ينهض حتى يستوي قاعدا  

عليه -رأى النبي " حفظ عنه، وضبط صالتهو  -عليه الصالة والسالم-صلى مع النبي مالك بن الحويرث 
يعني بعد الفراغ من صالة وتر،  "في وتٍر من صالته فإذا كان"والحديث في الصحيك  "يصلي -الصالة والسالم

إلى الثانية والرابعة  "لم ينهض"وفرغ من الركعة الثالثة  ثالثة، إذا فرغ من الركعة األولىيعني الركعة األولى وال
 ."دا  حتى يستوي قاع"

على عدم طويل، واألكثر والخالف فيها بين أهل العلم العلماء جلسة االستراحة، وهذه الجلسة يسميها 
ه إنما احتاج إليها أن -عليه الصالة والسالم-وأنها مقرونة بالحاجة، وقد جاء ما يدل على أن النبي شرعيتها، 

إنما الذي في حيك ما يدل على ذلك، كما في بعض الروايات، لكن ليس في الص ،في آخر عمره لما بدن
 .يصلي، فإذا كان في وتٍر من صالته لم ينهض حتى يستوي قاعداً  -عليه الصالة والسالم-أنه  :الصحيك

ذهب إلى  ؟أو تشرع عند الحاجة إليها ؟أو ال تشرع مطلقًا خاصة به فهل تشرع جلسة االستراحة مطلقًا؟
ن كان الخالل ذكر عن ، القول بشرعيتها اإلمام الشافعي في قول وذهب الجمهور إلى عدم القول بشرعيتها، وا 

من فعله، وجاءت في بعض  -عليه الصالة والسالم-وهي ثابتة عن النبي إلى القول بها، اإلمام أحمد أنه رجع 
أبي ، هذه الرواية ذكرها الرافعي، وذكرت أيضًا في بعض طرق حديث طرق حديث المسيء، وهذا ذكره الرافعي

وعلى هذا  ))صلوا كما رأيتموني أصلي(( فعلها، وقال: -عليه الصالة والسالم-، والذي يعنينا أن النبي حميد
 .فالسنة اإلتيان بها

األسهل للمصلي إذا سجد أن ما كونها يؤتى بها عند الحاجة فهي جلسة، هل تفيد عند الحاجة؟ هل أو 
ن سماها أهل العلم تريك أو يجلس ثم يعتدل قائماً  ؟ال فاصل بينهماو يعتدل قائمًا  المصلي أو ؟ هل هذه الجلسة وا 

وهذه الجلسة ال تطابق، الجلسة أحيانًا تعوق المصلي،  ،االستراحة لذلك سموها جلسة ؟زيادة عبء على المصلي
ك ويجلس ثم يقوم؛ ألنها جود إلى القيام أسهل من كونه يتور وال سيما عند الكبر، يعني كونه ينهض من الس

 ليست على ما سميت به.ة بمعنى استراحة تجلس مدة طويلة، ترد النفس وترتاح، ليست بجلس
ألحد، فهي ، فال كالم -عليه الصالة والسالم-من قبله  -عليه الصالة والسالم-وقد ثبت فعلها عن النبي 

نعم هو ، -سالمعليه الصالة وال-سنة، اإلتيان بها سنة ولو لم يفعلها اإلمام، فالمسلم مطالب باالقتداء بالنبي 
لم يرفع اإلمام يديه لكن فيما يشرع، وما يفعله اإلمام من أموٍر مشروعة، فعلى هذا لو  م موٌر باالقتداء باإلمام

 أو نرفع؟ ؟ما نرفع أيدينا ))إنما جعل اإلمام ليؤتم به فال تختلفوا عليه((و مواطن الرفع نقول: وهللا ما رفع في
 ...:...طالب
السنن نخل؟ ما نخل ببعض السنن، فإذا لم يجلس اإلمام لالستراحة، هذه الجلسة إذا أخل ببعض  كيف؟

فإذا لم كيف استراحة؟ زيادة عبء في الصالة،  التي يسميها أهل العلم استراحة، وفي تسميتها استراحة نظر
 "توي قاعدا  لم ينهض حتى يس"نجلس ثم نقوم  -عليه الصالة والسالم-يجلس فال عبرة بما خالف، العبرة بفعله 



ويعتدل مع اإلمام، يتبع اإلمام قبل كثيٍر من نستوي قاعدين ثم نلحق باإلمام، وكثيٌر من الناس يفعل هذه الجلسة 
فاألولى فال تخل باتباع، هي ال تكلف شيء، مجرد ما تستوي قاعد ثم تقوم مباشرة، المصلين الذين لم يفعلوها، 

 ، نعم؟للمصلي أن يفعلها، وفعلها سنة
 :......بطال

 إي تقعد إيه، تجلس مفترشًا ثم تقوم، جلسة خفيفة.


